
Uma solução



Quem somos

Há mais de 17 anos no mercado, simplificando a gestão 

financeira de empresas através de softwares de gestão 

empresarial, automação de processos e transmissão de 

dados (EDI e RPA).

Desenvolvemos soluções para facilitar e descomplicar os 

processos das empresas, tornando-as mais eficientes e 

produtivas, reduzindo seus custos operacionais e 

garantindo maior segurança e agilidade.



Alguns números

R$289B

Pagamento de 

fornecedores/ano

Pagamento de 

tributos/ano

R$37B

Registros de 

cobrança/ano

R$32B R$8B

Pagamento de 

folha/ano

Dados referentes aos valores monetários trafegados em nossas plataformas:

Fonte: Dados internos referentes ao ano de 2019.



Clientes



Nossa essência é a 
agilidade

Oferecemos a plataforma mais completa para você e seus 

clientes. Com ela você ganha agilidade, transparência e 

segurança através da automação dos processos do contas a 

receber.

O Portal de Boletos é uma plataforma 100% online, que 

integra-se ao seu ERP, disponibilizando todas as suas 

cobranças para os seus clientes, reduzindo muito a sua 

inadimplência e o processo operacional do contas a receber.

O Portal de Boletos



O Portal de Boletos
Através de uma plataforma multibanco 100% online, o Portal de 

Boletos é destinado para qualquer empresa que tenha dificuldade 

no registro, instrução e disponibilização de boletos, auxiliando no 

controle de status e na organização do departamento financeiro.

Visualização do status 

de boletos e 2ª via

Cumprimento das 

regras de cobrança

registrada Febraban

Integração com seus

sistemas



+ de 22 bancos homologados na solução

CONHEÇA ALGUNS DELES:



Solução que traz agilidade ao Contas a 

Receber, com controle dos títulos e 

status, contribuindo para a redução da 

inadimplência

Acesso fácil, com lembretes de 

pagamento, além da 

disponibilização de 2ª via

Módulo Empresa Módulo Pagadores



Módulo Empresa



Redução da inadimplência
comprovada!

Com o Portal de Boletos você diminui a inadimplência, a partir das

funcionalidades que permitem um contato constante com seus clientes, de

forma automática, além da flexibilização de pagamentos:

• Envios automáticos de notificações aos pagadores sobre 

disponibilizações de boletos, atualização e alertas de vencimento

• Controle de status de acesso dos pagadores: status de recebimento com 

sucesso e taxas de abertura do e-mail

• Flexibilização do pagamento: Possibilidade do cliente realizar o 

pagamento do titulo de forma parcelada no cartão de crédito, sem 

nenhum custo para a empresa emissora

35% - 40%



A automação ao seu alcance

Redução de custos

operacionais

Segurança nas informações

compartilhadas

Controle de status de 

pagamento em tempo real



Funcionalidades

URL exclusiva para a 

empresa

Customização do portal 

com logo do cliente

Fácil visualização e 

buscas via filtros

Atualização de valores do 

boleto

Envio automático de 

notificações

Disponibilização de 

pagamento via cartão



Integração total com a sua operação!

O Portal de Boletos conta com 

uma API que possibilita a 

disponibilização dos seus boletos 

por diversas plataformas, como 

SMS, E-mail, Chatbot e Whatsapp.

E mais! Você pode integrar ao seu 

CRM e/ou ERP para fazer o 

acompanhamento em tempo real!



Demora no registro dos seus boletos???



Módulo Pagador



Facilidade e flexibilização nos 
pagamentos!

Acesso aos boletos

de onde estiver, inclusive 2ª via

Lembrete de pagamento 

antes do vencimento

Recálculo automático em caso de 

juros ou descontos no 

pagamento

Parcelamento em até 3x 

no cartão de crédito



Mais uma opção para seu cliente!

O Portal de Boletos conta com 

uma API que possibilita o envio 

de boletos pelo Whatsapp, 

quando solicitado pelo pagador!

Com isso seu cliente tem mais um 

canal para acessar as cobranças, 

reduzindo ainda mais os índices 

de inadimplência!



Rafael Silveira – Gerente Financeiro da Araguaia

O que nossos clientes tem a dizer

Hoje a Araguaia possui mais de 85 mil clientes e 
encontrava dificuldades em sua alta quantidade de 
cobranças, desta forma, o Portal de Boletos foi 
selecionado para solucionar a grande demanda que a 
equipe de contas a receber estava enfrentando. Além 
disso, praticamente zeramos a necessidade de 
contratação de novos colaboradores, mesmo com o alto 
crescimento da empresa, pois a solução nos permite 
gerenciar todas as cobranças facilmente.



Obrigado!


